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Roteiro dos Descobrimentos
• Instituição proponente

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

• Instituição parceira

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Departamento de informática)

• Entidades que entraram na fase de implementação do projeto

Câmara Municipal de Lisboa (divulgação)

Aquário Vasco da Gama

Planetário Calouste Gulbenkian

Museu Fundação Oriente

Escolas da cidade de Lisboa e arredores (testagem da App)



Objetivos

• Promoção da cultura nas suas várias dimensões: científica, 
histórica, ambiental, tecnológica

• Educação e consciencialização para a salvaguarda dos 
recursos culturais, patrimoniais, históricos e naturais

• Promoção da literacia dos oceanos 
• Princípio 5. O Oceano suporta uma imensa diversidade de vida e 

de ecossistemas
• Princípio 6. O Oceano e a humanidade estão fortemente 

interligados
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Informação histórica
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Desafios para sala de aula
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Testagem da aplicação em contexto escolar
8 professoras e 131 alunos (8 e 11 anos)

- Observação participante (por um dos investigadores da equipa).

- Questionário de opinião (alunos): utilização do telemóvel, aspetos 
que mais gostaram, dificuldades sentidas, aspetos que facilitaram a 
aprendizagem, aprendizagens realizadas. 

- Entrevistas semi-estruturadas (professoras; grupos de 5-6 alunos): 
popularidade da aplicação, impacto nas aprendizagens, utilização de 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. 



Em três palavras …
“Adorei, é enigmática… ficamos a saber mais. É apelativa. Somos um tipo de detetives.”

“É cativante e fixe porque nós temos que andar a procurar os sítios, tirar fotografias ao que estamos a 
aprender e utilizar os nossos conhecimentos.”

Voltariam a utilizar…
“Eu penso utilizar outra vez esta aplicação com a minha família. Eu só quero ensinar a minha irmã 
quando ela for para a pré, que é para saber mais sobre os peixes.” 

“Eu até vou voltar a utilizar. Vou convidar um amigo meu a instalar a aplicação no seu tablet porque eu 
não tenho androids em casa. E depois vamos fazer todos os percursos. Eu gostei muito.”

Sugestões…
“Eu tenho uma sugestão. Quando vocês já tiverem mais evoluídos, e conseguirem estar com progressos, 
vocês podiam ir buscar coisas a outros países e fazer percursos para pessoas mais velhas.”

Alunos



“Eu acho que foi uma experiência nova, a de usar o telemóvel e 
mesmo a fazer tudo em grupo, e de andar por aí, para ver os 
peixes, fotografá-los. E pronto, acho que foi muito divertido até 
porque tínhamos o telemóvel. E descobrimos uma maneira nova de 
usar o telemóvel sem jogar, e aprender coisas novas.”

“Divertimo-nos e ao mesmo tempo aprendemos e ainda temos que 
descobrir. Nós é que vamos descobrir a maneira de aprender. Nós 
primeiro temos que adivinhar e só depois é que aprendemos.”

Alunos



Que aprendizagens… 
“… sobre o é que as pessoas que navegavam na época dos Descobrimentos 
pensavam, e que com a ciência, que agora se veio a provar que afinal 
aquilo não existe, que eram outros seres que eles viam”

“Eu aprendi mais sobre as espécies de peixes e a forma como eles nadam, 
aprendi que uns nadam de uma forma, outros nadam de outra. Aprendi 
sobre mais peixes que eu ainda não conhecia”

“Acho que ficámos a saber mais sobre os peixes, sobre os navegadores, 
sobre os monstros marinhos, que eles achavam que existiam, mas afinal 
eram animais normais”

Alunos



Que aprendizagens… 
“Uma forma diferente dos alunos contactarem com a informação e com os 
diferentes conteúdos associados aos vários locais.” 

“(…) implica ainda a cooperação entre pares, no sentido de superarem os diferentes 
desafios propostos.”

“Em termos de aprendizagem, eu pensei que desenvolvia bastante a leitura e a 
compreensão (…) Depois o trabalho em equipa, ou o trabalho de pares. (…) 
Observação atenta e o estabelecer relações entre aquilo que iam aprendendo e 
aquilo que iam observando.”

“Leva os alunos a descobrirem a sua cidade, explorámos a aplicação dentro da sala 
de aula e verifiquei que grande parte dos alunos desconhece onde vive. Outros 
disseram-me que mostraram aos pais e que eles ficaram surpreendidos com o que 
aprenderam.”

Professores



“Proporcionou tudo de novo. Eles nunca tinham tido essa 
oportunidade. (…)… foi muito gratificante ter tido esta oportunidade de 
fazer com os meus alunos…”

“Um interesse maior pelo que estão a visitar, uma vez que eles se 
sentem participantes ativos no decorrer da visita, o facto de a 
aplicação fazer seguir para outros pontos da visita depois de terem 
ultrapassado alguns desafios é mais interessante do que apenas 
visitarem ou ouvirem alguém a descrever o que está à vista”

Professores



Em jeito de conclusão…

• Boa recetividade no que diz respeito à sua integração no processo de 
ensino e aprendizagem

• Permite a aprendizagem de uma forma fácil e divertida
• Promove a aprendizagem de conceitos científicos específicos, bem como 

uma maior ligação à cidade de Lisboa e à sua história

Porém em Portugal o uso de dispositivos móveis no ambiente da sala de aula é proibido 
na maioria das escolas. Esta proibição é um desafio particularmente crítico no que diz 
respeito à integração das tecnologias móveis nas atividades de ensino e aprendizagem.



Obrigada

cbfaria@ie.ulisboa.pt
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